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1    Zpráva o činnosti společnosti v roce 2015 

Stonax byl založen za účelem poskytování služeb obcím mikroregionu povodí Stonávky v
oblasti  regionálního rozvoje venkovských obcí.   Připravuje a realizuje  projekty týkající  se
kultury, školství, sociálních a zdravotních služeb, životního prostředí či rozvoje turismu. V
posledních létech podstatná část  těchto činnosti  byla  převedena přímo na Sdružení  obcí
povodí Stonávky.
V roce 2015 se Stonax podílel na realizaci a dokončení projektu „Informujme sa navzájom“.
Tento projekt byl realizován za spolupráce našeho mikroregionu s mikroregionem Bystrická
dolina na Slovensku. V obcích Řeka, Smilovice a Třanovice byly pořízeny infokiosky a s nimi
byly  zavedeny  veřejné  wi-fi  zóny.  Do  všech  obcí  mikroregionu  jsme pořídili  QR kódy  a
vznikla databáze turistických atraktivit a služeb včetně podnikatelských subjektů, které jsou
přístupné na webových stránkách. 
Dalším projektem, na kterém se naše společnost podílela je projekt z programu přeshraniční
spolupráce s Polskem „Kouzlo dřeva“, konkrétně se jedná o spolupráci obce Řeka s obci
Jaworze. Osm řezbářů předvedlo své umění a jejich nádherná díla si můžeme prohlédnout v
parčíku v Řece i v Jaworzu. 
Stonax nadále zabezpečuje mikroregionální zpravodaj Stonávka, který vychází již 12 let a je
distribuován do všech domácnosti mikroregionu zdarma. 
Stejně jako v minulých létech pomáháme při rozvíjení mezinárodní spolupráce s Polskem,
Slovenskem a Maďarskem. Z větší části se jednalo o organizování kulturních a sportovních
akci. 
Turistické  informační  centrum  bylo  v  minulých  létech  uzavřeno,  nicméně  i  nadále
poskytujeme informace a poradenství,  a to formou elektronických cest,  jež jsou v dnešní
době nevyhnutelné. Návštěvníci si mohou aktuální informace zjistit na webu Stonávky nebo
zadat dotaz prostřednictvím mailu. 
Doplňková  činnost  společnosti  byla  v  roce  2015  zaměřena  jen  na  drobný  prodej
propagačních a upomínkových předmětů, které se dříve prodávaly v turistickém informačním
centru. 

2    Roční účetní závěrka 
příloha č. 1 – Rozvaha
příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty
příloha č. 3 – Příloha k účetní závěrce   
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3   Přehled o peněžních příjmech a výdajích

stav účtu
Stav peněžních prostředků                                                v tis. Kč
__________________________________________________________________________
PZ v pokladně a na běžném účtu – 1.1. 2015                           +218
KZ v pokladně a na běžném účtu – 31.12.2015                                     +146 

4 Přehled příjmů a výnosů v členění podle zdrojů          
v tis. Kč

Tržby za vlastní výkony a služby                           332
Ostatní výnosy                         1
Celkové výnosy společnosti v roce 2015                                 333

5   Vývoj a konečný stav fondů společnosti 

Společnost  STONAX,  o.p.s.  má  zřízen  pouze  rezervní  fond,  do  kterého  je  převáděn
hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období.  Rezervní fond se
využívá ke krytí ztráty. 
Výsledkem hospodaření společnosti v roce 2015 byl zisk ve výši 41 070,22 Kč. 
Zisk z roku 2015 bude zaúčtován do rezervního fondu.

Stav jmění, fondu a výsledku hospodaření k 31.12.2015:  

vlastní jmění (vklad) …………………..   31 285,12 Kč
vlastní jmění (převzatý majetek) ……..    23 817,90 Kč
rezervní fond …………………………..   41 682,00 Kč
zisk z roku 2015 ……………………….   41 070,22 Kč

6   Stav a pohyb majetku a závazků společnosti  

Stav  majetku  a  závazků  společnosti  byl  zachycen  inventurou  k 31.12.2015,  která  je
dokladována v účetní závěrce 2015. 

Společnost v roce 2015 nabyla DDHM v částce 1370,48 Kč.
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7   Výkaz celkových nákladů společnosti v členění na náklady
     obecně prospěšných služeb, správy a doplňkové činnosti

Náklady na zabezpečování obecně prospěšných služeb    145 905,82 Kč
Náklady vynaložené na doplňkovou činnost              383,00 Kč
Náklady vynaložené na správu společnosti   145 503,53 Kč
   
Náklady v     roce 2015 celkem                                                                        291     792,35 Kč
- z toho vlastní provozní náklady   145 503,53 Kč
  (náklady správy po odečtení přeúčtovaných výnosů správy)
___________________________________________________________________ 
Ø měsíční provozní náklady                cca   12 000 Kč 

STONAX, o.p.s.

Petr Santarius Petr Kičmer
předseda správní rady člen správní rady
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